WYPEŁNIA WŁAŚCICIEL NIERUCHOMOŚCI KOMPUTEROWO LUB RĘCZNIE, DUŻYMI, DRUKOWANYMI LITERAMI, CZARNYM
LUB NIEBIESKIM KOLOREM
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
XXII/118/2020 Rady Gminy Jastrzębia
z dnia 10 stycznia 2020 r.

PESEL

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI

Dzień

-

Miesiąc

-

Rok

Podstawa prawna:

Ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) „ustawa”

Składający:

Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy w rozumieniu ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach

A. MIEJSCE SKŁADANIA DEKLARACJI
Nazwa i adres siedziby organu, do którego należy złożyć deklarację:

Wójt Gminy Jastrzębia
Jastrzębia 110
26-631 Jastrzębia

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJI
Obowiązek złożenia deklaracji wynika z art. 6m ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 2010 z późn. zm.)
1.Cel złożenia deklaracji (zaznaczyć właściwy kwadrat)

Złożenie pierwszej deklaracji
(w terminie 14 dni od daty zamieszkania pierwszego mieszkańca)

Złożenie nowej deklaracji (data zaistnienia zmian ………….....................)
(w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana)
Proszę podać powód zmiany: ………………………………………………………………………

C. PODMIOT ZOBOWIĄZANY DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI
2. Rodzaj składającego (zaznaczyć właściwy kwadrat)

□ Właściciel nieruchomości
□ Użytkownik wieczysty

□ Współwłaściciel
□ Zarządca nieruchomości wspólnej

□ Najemca, dzierżawca
□ Inny

D. DANE IDENTYFIKACYJNE SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ
3.Nazwisko

4. Pierwsze imię, drugie imię

5.Imię ojca1

6. Imię matki1

7.Numer telefonu

8. Adres e-mail
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D.1. DANE NIERUCHOMOŚCI – na której powstają odpady komunalne2
9. Kraj

10.Województwo

11.Powiat

12. Gmina

13. Ulica

14. Nr domu

16. Miejscowość

17. Kod pocztowy

18. Poczta

15. Nr lokalu

D.2. ADRES /SIEDZIBA SKŁADAJĄCEGO DEKLARACJĘ – jeśli jest inny, niż adres nieruchomości z D.1.
19. Kraj

20. Województwo

21. Powiat

22. Gmina

23. Ulica

24. Nr domu

26. Miejscowość

27. Kod pocztowy

28. Poczta

25. Nr lokalu

E. KOMPOSTOWANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH
29. Oświadczam, że nieruchomość wskazana w części D.1. jest wyposażona w przydomowy kompostownik (zaznaczyć

właściwy kwadrat)

□ TAK

□ NIE

F. OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI
1. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY:
30.
Liczba osób w gospodarstwie
31.
Stawka opłaty w (zł) określona w Uchwale Rady Gminy Jastrzębia w sprawie wyboru metody ustalania
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty określenia opłaty
podwyższonej oraz zwolnienia za kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku
32.
Zwolnienie z części opłaty za posiadany kompostownik w (zł) określone w uchwale w Uchwale Rady
Gminy Jastrzębia w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ustalenia stawki opłaty określenia opłaty podwyższonej oraz zwolnienia za
kompostowanie bioodpadów w przydomowym kompostowniku
33.
Miesięczna kwota opłaty w (zł)
(liczbę osób wskazanych w poz.30 pomnożyć przez stawkę opłaty z (poz.31 – poz.32)
34.
Wysokość kwartalnej opłaty (kwotę wymienioną w poz. 33.należy pomnożyć przez 3)

2. DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI NA KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ DOMEK LETNISKOWY LUB OD INNEJ
3
NIERUCHOMOŚCI WYKORZYTYWANEJ NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE:
35.

………………………. zł/ rok
(Stawka opłaty- ryczałt rok x ilość nieruchomości)
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Objaśnienia:
1. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.
2. Dla każdej posiadanej nieruchomości należy złożyć odrębną deklarację.
3. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku nie wywiązania się z ustawowego obowiązku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych naliczona zostanie w drodze decyzji opłata podwyższona (wraz z odsetkami) za
odbieranie odpadów komunalnych.
Opłatę należy wpłacać w terminach:
do 15 marca danego roku za I kwartał;
do 15 maja danego roku za II kwartał;
do 15 września danego roku za III kwartał;
do 15 listopada danego roku za IV kwartał:
do 15 września danego roku za nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy
sołtysowi lub przelewem na rachunek bankowy UG w Jastrzębi nr konta: 91 9132 0001 0000 3768 2000 0450 , w tytule podając rodzaj
wpłaty, adres nieruchomości, na której powstają odpady komunalne oraz okres, którego dotyczy opłata

F. INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000) Wójt Gminy Jastrzębia informuje, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Wójt Gminy Jastrzębia
Adres: Jastrzębia 110, 26-631 Jastrzębia
Tel. 48 384-05-05
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email:
rodo@jastrzebia.pl
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów ustawy z
dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa, ustawy z
dnia z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego oraz przepisów wykonawczych do w/w aktów prawnych.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat tj. okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych
w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Dane osobowe mogą być przekazywane odbiorcom – organom podatkowym oraz organom egzekucyjnym.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a
także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
wniesienia
skargi
do
organu
nadzorczego
w
przypadku
gdy
przetwarzanie
danych
odbywa
się
z
naruszeniem
przepisów
powyższego
rozporządzenia
tj.
Prezesa
Ochrony
Danych
Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

G. PODPIS OSOBY SKŁADAJĄCEJ DEKLARACJĘ

...................................................................
Miejscowość, data

…………………………………………………………………………………………………..
Czytelny podpis składającego deklarację

Pouczenie
W przypadku nie wpłacenia w określonych terminach kwoty opłaty lub wpłacenia jej w niepełnej wysokości, niniejsza deklaracja stanowi
podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3 ustawy z 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji ( Dz. U. z 2019 r. poz. 1438 z późn. zm.)

MIEJSCE NA ADNOTACJE ORGANU

Strona 3 z 3

